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CYFLWYNIAD GAN NIA MARSHALL
Diolch am eich diddordeb yn y rôl hon fel Uwch Reolwr Cyllid yn Theatr y Torch. Gobeithiaf y
bydd y cyfle hwn yn un cyffrous a chymhellol i chi ac y byddwch yn ystyried ymuno â ni ar
adeg hollbwysig o ehangiad a thwf yn ein sefydliad.
Ein ffocws dros y blynyddoedd nesaf yw parhau i gryfhau ein Cronfeydd Wrth Gefn,
ehangu'r incwm a enillir, gwneud y defnydd gorau posibl o'r lleoliad a’r amrywiaeth yn yr
hyn a gynigiwn, yn ogystal â gwneud cais am gyllid ychwanegol drwy ymddiriedolaethau,
sefydliadau a chyfleoedd nawdd.
Mae diogelu ein hadnoddau cynhyrchu artistig a’n gallu yn hanfodol – parhawn i fod yn un o
dair theatr gynhyrchu yng Nghymru, ac ni ellir cyflawni hyn oni bai ein bod yn parhau i
dderbyn cefnogaeth ariannol grant sylweddol.
Mae graddfa ein huchelgais a'n twf bellach yn gofyn am Uwch Reolwr - Cyllid.
Rydym yn chwilio am gyfrifydd cymwys neu sydd o leiaf yn gymwys i lefel addysg gradd o
fewn disgyblaeth berthnasol ac sydd â phrofiad rheoli ariannol helaeth. Mae profiad theatr
yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol.
Byddwch yn rhan o, ac yn gweithio’n agos gyda’r Uwch Dîm Rheoli (SMT) a bod yn gyfrifol
am arwain a rheoli tîm Cyllid bach.
Byddwch yn rhannu ymrwymiad llwyr i'n Gweledigaeth, Cenhadaeth a'n Bwriadau. Mae'r
cyfle hwn yn gyffrous ac yn heriol ar adeg o bwysau ariannol parhaus gyda'r tebygolrwydd o
ostyngiad mewn cyllid grant yn y dyfodol a mwy o angen i hyrwyddo ffrydiau incwm amgen.
Er gwaethaf llai o gyllid dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ein Sinema wedi bod yn
ased hanfodol gyda niferoedd cynyddol yn y gynulleidfa, eto yn y flwyddyn ariannol
ddiwethaf yn rhagori ar y gyllideb wreiddiol. Mae enw da Caffi Torch wedi datblygu hefyd
gan ychwanegu at yr hyn sydd gan Theatr y Torch i’w chynnig, ond mae'n parhau i fod yn
ffocws ariannol i sicrhau y gall barhau ar sail cost niwtral o leiaf.
Mawr obeithiaf y byddwch yn ystyried y cyfle yma i gyfrannu i’n datblygiad yn y dyfodol.
Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y Theatr drwy ymweld â
https://www.torchtheatre.co.uk

Nia Marshall
Cadeirydd
Bwrdd Rheoli Theatr y Torch
Mehefin 2019
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SWYDD DDISGRIFIAD
Teitl y Swydd: Uwch Reolwr - Cyllid
Reporting to: Cyfarwyddwr Gweithredol
Responsible for: Rheolwr Cyllid a/neu Cynorthwyydd(wyr) Cyllid
Pwrpas y Swydd
Mae hon yn rôl Uwch Reolwyr gyda chyfrifoldeb rheoli ariannol penodol ar gyfer datblygu,
gweithredu a goruchwylio polisïau ariannol parhaol, arferion, prosesau a systemau;
cynhyrchu'r gyllideb flynyddol a chyfrifon rheoli misol a chynhyrchu adroddiadau cyllid
chwarterol; rheoli'r archwiliad allanol a chynhyrchu cyfrifon statudol diwedd blwyddyn;
rheoli perthynas â banciau, CThEM a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â chyllid; darparu
cefnogaeth gynhwysfawr i gydweithwyr, deiliaid cyllidebau ar gyllidebu ac adrodd; cefnogi'r
Cyfarwyddwr Gweithredol mewn dadansoddi ariannol, cynllunio, rheoli ac adrodd i'r Bwrdd
Rheoli (y Bwrdd).
Cyfrifoldebau Allweddol
1. Cynllunio Ariannol
• Cynorthwyo'r Cyfarwyddwr Gweithredol i ddatblygu, adolygu a gweithredu'r gyllideb
flynyddol fel rhan o'r Cynllun Busnes blynyddol ac yn unol â chynllun strategol
cyffredinol y sefydliad.
• Cefnogi cydweithwyr yr Uwch Dîm Rheoli (UDRh) i baratoi cyllidebau adrannol, cyfrifon
rheoli misol, cynhyrchu adroddiadau ariannol chwarterol a chymryd rhan weithredol
wrth baratoi cyllidebau prosiect penodol yn ystod y flwyddyn fel Sinema Machlud
(Sunset Cinema)
• Cefnogi'r Cyfarwyddwyr Gweithredol ac Artistig i osod a chytuno ar gyllideb flynyddol
Cynyrchiadau Theatr y Torch (TTP)
• Cefnogi'r Uwch Reolwr - AD a Llywodraethu wrth gynnal yr adolygiad cyflog blynyddol
a gwneud argymhellion i'r Cyfarwyddwr Gweithredol i'w cymeradwyo gan y Bwrdd
• Datblygu, adolygu a diweddaru polisïau a gweithdrefnau ariannol; ymgymryd â
gofynion cydymffurfio
• Rheoli systemau a phrosesau ariannol, gan sicrhau eu bod yn addas at y diben ac yn
cefnogi gweithgarwch gweithredol
• I ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus er mwyn sicrhau bod gwybodaeth
ariannol broffesiynol a pherthnasol yn cael ei diweddaru a'i chymhwyso i bob maes
perthnasol
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2. Rheolaeth Ariannol
• Cynorthwyo'r Cyfarwyddwr Gweithredol i reoli gweithrediadau ariannol Theatr y Torch yn
effeithiol, ei hyfywdra a'i wytnwch ariannol, a sicrhau cynaliadwyedd sefydliadol hir-dymor
• Darparu rheolaeth ariannol ar draws Theatr y Torch gan oruchwylio'r weinyddiaeth
ariannol a'r gefnogaeth a ddarperir gan y Swyddog Cyllid a / neu'r Cynorthwyydd(wyr) Cyllid
• Rheoli llif arian a gweinyddu cyfrifon banc, gan sicrhau y cynhelir lefel briodol o arian
parod
• Paratoi cyfrifon rheoli misol a chywir ac adroddiadau ariannol chwarterol, llifau arian
parod ar gyfer cydweithwyr SMT a pharatoi adroddiadau ar gyfer y Bwrdd (gan gynnwys
cefnogi'r Cyfarwyddwr Artistig gyda monitro ac adrodd ar berfformiad ariannol pob TTP)
• Cefnogi'r Cyfarwyddwr Gweithredol i sicrhau bod y rhaglen artistig drwy gydol y flwyddyn,
gan gynnwys gweithgareddau addysgol, yn cael ei chyflwyno o fewn y gyllideb
• Paratoi'r cyflwyniad cyllideb a ffurflenni perthnasol eraill i Gyngor Celfyddydau Cymru
(CCC / ACW)
• Darparu ffurflenni perthnasol, yn ôl yr angen, i Gyngor Sir Penfro (PCC) a chyllidwyr eraill a
sefydliadau priodol
• Llenwi ffurflenni ariannol chwarterol ac eraill yn achlysurol ar gyfer Cyngor Celfyddydau
Cymru, gan gynnwys y Cynllun Cymorth Rhaglenni a ffigurau cynulleidfaoedd
• Llenwi ffurflenni TAW a chynnal cofnodion digonol i'w harchwilio gan CThEM
• Llenwi ffurflenni i fodloni gofynion y Gymdeithas Hawliau Perfformio a Theatrau'r DU
• Rheoli cydberthnasau â banciau presennol a rhai newydd, rheoli mandadau banc a
chydymffurfio â gofynion cyfreithiol a bancio
• Sicrhau cywirdeb cofnodion ariannol, gan gynnwys cysoni cyfrifon banc ac eitemau
mantolen eraill yn brydlon â'r feddalwedd gyfrifyddu
• Goruchwylio arferion cyfrifyddu o ddydd i ddydd gan gynnwys prosesu taliadau /
anfonebau a chadw cofnodion
• Adolygu a chymeradwyo'r gyflogres, sicrhau cywirdeb a thaliadau amserol ac adrodd i
CThEM
• Adolygu a chymeradwyo pob cais am gostau a phryniadau staff gan ddefnyddio cerdyn
credyd y cwmni
• Sicrhau bod gan Theatr y Torch yswiriant ddigonol a phriodol ar gyfer ei gweithrediadau,
gan reoli unrhyw hawliadau ac anghydfodau yswiriant
• Cynhyrchu cyfrifon diwedd blwyddyn a rheoli'r broses archwilio allanol; gan gymryd
cyfrifoldeb am gydymffurfio â Theatr y Torch gyda gofynion FRS a SORP
• Rheoli'r berthynas gyda'r cyfrifwyr ariannol penodedig ar gyfer cyflwyno ffurflenni treth
gorfforaethol flynyddol i Gyllid a Thollau EM a chyfrifon statudol blynyddol i Companies
House a'r Comisiwn Elusennau, gan ddarparu'r holl wybodaeth angenrheidiol i gefnogi hyn
• Rheoli cost a rheolaeth ariannol drwy sicrhau bod yr aelod priodol o'r SMT yn cymeradwyo
gwariant gorbenion, cydgysylltu, lle bo'n briodol, â chyflenwyr a chontractwyr cymeradwy
trwy gynnal trafodaethau a chymhwyso gweithdrefnau caffael cymeradwy a sicrhau bod
setliad a phob trafodyn ariannol perthnasol arall yn cael eu cyfrifo'n gywir.
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3. Datblygu Incwm
• Cefnogi'r Cyfarwyddwr Gweithredol i ymchwilio a gwneud ceisiadau am arian yn ogystal â
nodi, datblygu a rheoli cyfleoedd mentrwr
• Arwain ar y datblygiad o gynigion cyllid er mwyn sicrhau cywirdeb a chydymffurfio â
chanllawiau a rheolaeth ariannol ddilynol o gyllid a dderbynnir i sicrhau bod yr holl ofynion a
adroddir yn cael eu cyflawni; paratoi anfonebau ar gyfer cyllidwyr yn unol â chytundebau;
monitro'r incwm a dderbyniwyd
4. Rheoli pobl
•
•

Rheoli aelodau o’r tîm Cyllid er mwyn sicrhau eu bod yn ymgymryd â’u swydd(i) hyd eithaf
eu gallu ac yn unol â pholisiau a gweithdrefnau Theatr y Torch, rheoli perfformiad,
hyfforddiant a datblygiad
I ymgymryd â datblygiad proffesiynol parhaus i sicrhau bod eich gwybodaeth gyllidol
broffesiynol a pherthnasol yn cael ei diweddaru a’i chymhwyso i bob maes perthnasol yn
ogystal â gwybodaeth gyllidol y tîm.

Mae’r cyfrifoldebau canlynol yn berthnasol i holl staff Theatr y Torch:
•
•
•
•
•

Cymryd rhan weithredol ym mywyd Theatr y Torch
Cyfrannu’n weithredol i waith addysgiadol Theatr y Torch, bod ar gael ar gyfer pwrpasau
gweithdai, sgyrsiau ac arddangosiadau a chefnogi’r rheiny ar brofiad gwaith
Cydymffurfio â llawlyfr staff Theatr y Torch gan gynnwys Polisiau Cyfle Cyfartal, Iechyd a
Diogelwch a gofynion GDPR ar bob adeg
Gwneud gwaith gweinyddol wedi ei generadu gan y gweithgareddau uchod
Ymgymryd â dyletswyddau eraill fel sydd eu hangen yn rhesymol

Er mwyn cefnogi gwaith y Torch mae'n rhaid i bob aelod o staff addasu ac ymateb i
anghenion newidiol y sefydliad. Caiff hyn effaith ar bob swydd, felly mae hyblygrwydd yn
allweddol a'r gallu i ymateb i newid, symud cyfrifoldebau a gweithio ar y cyd yn sail i'r dull y
mae angen i'r holl staff ei gymryd. Mae'r disgrifiad swydd yma’n ganllaw i natur y gwaith
sy'n ofynnol yn y swydd hon. Bydd yn ofynnol i chi gyflawni dyletswyddau eraill pan fo angen
felly bydd y disgrifiad swydd yma’n cael ei drin fel canllaw yn unig.
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MANYLEB PERSON
HANFODOL
•

Yn gyfrifydd cymwys neu o leiaf yn gymwys i lefel addysg gradd o fewn disgyblaeth
berthnasol (rheoli busnes, cyllid, economeg) a chyda phrofiad rheoli ariannol health

•

Gwybodaeth a phrofiad o systemau a phrosesau rheoli a dealltwriaeth glir o'u pwrpas
sylfaenol

•

Profiad o sefydlu prosesau newydd a datblygu systemau o'r dechrau, gan gynhyrchu
dulliau arloesol

•

Profiad ymarferol cryf yn gweithio mewn rôl ariannol neu gyfrifyddu rheoli

•

Profiad o gynhyrchu gwaith, sy'n crynhoi ac yn dadansoddi perfformiad ariannol yn glir
ac yn nodi materion allweddol gyda chamau gweithredu arfaethedig

•

Profiad ymarferol o baratoi cyfrifon blynyddol, cysoniadau a chadw cyfrifon mynediad
dwbl

•

Profiad o systemau cyfrifyddu cyfrifiadurol (SAGE Payroll a Xero), hyfedredd mewn Excel
a phrofiad gwaith da mewn cynhyrchion MS eraill

•

Profiad o gyfathrebu effeithiol ar bob lefel ar draws sefydliad a chynulleidfa ehangach.

•

Profiad o reoli pobl

DYMUNOL
•

Profiad o weithio o fewn theatr/lleoliad artistig

•

Profiad o weithio o fewn elusen; gwybodaeth o safonau cyfrifyddu elusennau a
rheoliadau perthnasol

•

Profiad o gredydau / asesiadau risg cwmni / diwydrwydd dyladwy

•

Siarad Cymraeg
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TARGEDAU ALLWEDDOL
Targedau allweddol ar gyfer y 12 mis cyntaf yn rôl yr Uwch Reolwr Cyllid, mewn cytundeb
â'r Cyfarwyddwr Gweithredol:
• Archwilio'r holl brosesau a pholisïau cyllid, eu pennu a dechrau gweithredu gwelliannau
• Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Gweithredol a chydweithwyr SMT i adolygu'r gyllideb ar
gyfer 2019-20 a drafftio'r gyllideb ar gyfer 2020-21
• Cefnogwyd y Cyfarwyddwr Gweithredol i lunio a dechrau gweithredu ymagwedd at
weithgarwch codi arian ehangach gan gynnwys nawdd, gan nodi lle y gellir gwneud
ceisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau
• Datblygu partneriaethau cryf gyda'r Cyfarwyddwr Gweithredol a'r SMT yn ogystal â
datblygu a gwella perthynas â deiliaid diddordeb allweddol e.e. archwilwyr a chyfrifwyr
allanol penodedig
• Ffurfio cydberthnasau cryf â'r holl staff a'u hysbrydoli i berfformio i'r safon uchaf
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SUT MAE GWNEUD CAIS
Rhaid cyflwyno pob cais ar ffurflen gais swyddogol Theatr y Torch sydd ar gael oddi ar wefan
Theatr y Torch - https://www.torchtheatre.co.uk/about-us/vacancies
Dylid anfon y ffurflen gais wedi'i llenwi a'r ffurflen fonitro Cyfle Cyfartal (sydd hefyd ar gael
ar y wefan), ar ffurf MS Word os oes modd, trwy e-bost at: guy@torchtheatre.co.uk
Nodwch ar eich e-bost: Cyfrinachol - Cais
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 12 hanner dydd ar ddydd Llun 1af Gorffennaf
2019
Cynhelir cyfweliadau ar 10fed a’r 12fed o Orffennaf 2019 gydag ail gyfweliad, os oes angen,
ar 19eg o Orffennaf. Cadarnhewch yn yr adran berthnasol o’r ffurflen gais os na fyddwch ar
gael am gyfweliad ar y diwrnodau yma.
Byddwn yn cadarnhau derbyn eich cais drwy e-bost.
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MANYLION SWYDD, CYFLOG & BUDDIANNAU
Lleoliad:

Cwmni Theatr Torch Cyf, Heol San Pedr, Aberdaugleddau, SA73 2BU

Hyd:

Sefyllfa barhaol yn dilyn cyfnod prawf cychwynnol o 6 mis, wedi'i gwblhau'n
llwyddiannus.

Oriau:

Llawn amser (o leiaf 37.5 awr yr wythnos), neu rannu swydd yn rhan-amser
a / neu rannu swydd trwy gytundeb. Bydd oriau gwaith llawn amser rhwng
9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn rhan-amser a / neu'n rhannu
swydd trwy gytundeb. Efallai hefyd y bydd gofyn i chi weithio y tu allan i'ch
oriau arferol (yn amser llawn ac yn rhan-amser) yn ôl y rhaglen o
weithgareddau a gynlluniwyd, anghenion y Cwmni ac fel y cyfarwyddir yn
rhesymol, o bryd i'w gilydd, gan eich Rheolwr Llinell.

Cyflog:

Llawn amser £35,000 y flwyddyn a rhan-amser pro-rata. Telir y cyflog yn
fisol mewn ôl-ddyledion.

Pensiwn:

Os yw'n berthnasol, bydd y Theatr yn gwneud cyfraniad o 3% i'r Cynllun
Pensiwn cofrestru - Pensiwn y Bobl.

Pwrpas y Swydd:

Mae hon yn rôl Uwch Reolwyr gyda chyfrifoldeb rheoli ariannol penodol am
ddatblygu, gweithredu a goruchwylio polisïau, arferion, prosesau a
systemau ariannol yn barhaus; cynhyrchu'r gyllideb flynyddol a chyfrifon
rheoli misol a chynhyrchu adroddiadau cyllid chwarterol; rheoli'r archwiliad
allanol a chynhyrchu cyfrifon statudol diwedd blwyddyn; rheoli perthynas â
banciau, CThEM a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â chyllid; darparu
cefnogaeth gynhwysfawr i gydweithwyr, deiliaid cyllidebau ar gyllidebu ac
adrodd; cefnogi'r Cyfarwyddwr Gweithredol mewn dadansoddi ariannol,
cynllunio, rheoli ac adrodd i'r Bwrdd Rheoli (y Bwrdd).

Gwyliau:

Yr hawl i wyliau amser llawn yw 5.6 wythnos (gan gynnwys gwyliau banc) yn
ystod pob blwyddyn wyliau gyflawn (Ebrill i Fawrth). Cyfrifir hawl rhanamser ar sail pro-rata.

Cyfnod o Rybudd:

4 wythnos gan y naill barti neu'r llall yn ystod y cyfnod prawf a thri mis wedi
hynny gan gyflogai a chyflogwr

Preswylfa:

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu dogfennau o dan
Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Cyfeiriadau:

Mae pob cynnig cyflogaeth yn amodol ar dderbyn tystlythyrau boddhaol.
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Casual
Technician
(1)

Workshop
Technician
(1)

Café Supervisor
(1)

Cleaners
(3)

Relief Duty
Manager
(3)

FOH Duty Manager
Vacant
(1)

Casual Box Office Assistants
(3)

Box Office Assistants
(3)

Bar & Cafe Assistants
(11)

Technicians
(2)

Catering
Manager
(1)

PERMANENT FULL TIME
PERMANENT PART TIME
FIXED TERM CONTRACT
CASUAL

Digital Marketing
Officer
(1)

Marketing Officer
(1)

Administration
Assistant
(1)

Senior Manager
HR & Governance
Guy Woodham (1)

HR & Governance

VACANT
VOLUNTEER
CONTRACTOR
SENIOR MANAGEMENT TEAM (SMT)

Senior Manager
Marketing, Press &
Communications
Alex Lloyd (1)

Marketing

Board of Management (12)
Elected Members:
Nominated Members:
Nia Marshall (Chair)
Cllr Rhys Sinnett
Tim Arthur (Vice Chair)
Cllr Alison Tudor
Carol Mackintosh
Cllr Joshua Beynon
Dave Ainsworth
Cllr Yvonne Southwell
Pippa Davies
Geoff Elliott
John West
Simon Hancock

FOH Volunteer Ushers (72)

Finance Assistant
(1)

Finance Assistant
(1)

Finance Officer
(1)

Senior Manager
Finance
New Position Vacant (1)

Senior Manager
Front of House
& Operations
Marcus Lewis (1)

Senior Manager
Technical
Andrew Sturley (1)

Assistant
Technical
Manager
(1)

Finance

Front of House

Technical

Deputy FOH
Manager
(1)

New Position - Vacant (1)

Executive Director

(see table opposite)

Board of Management (12)

*This is the new organisation structure. At present, Peter Doran
is the full-time Chief Executive/Artistic Director and Guy Woodham
the full-time Business Manager. Once appointments are made to the positions of Senior Manager – Finance
and Executive Director this structure will be implemented.

Youth Theatre,
Junior Youth Theatre &
Youth Education Officers
(2)

Creative
team during
productions

Artistic
Programme
Co-ordinator
(1)

Artistic Director
Peter Doran (1)

Artistic

Sub-Committees
Finance & HR
Governance
Estates & Front of House
Funding, Artistic & Marketing
Succession

Torch Theatre Organisation Chart*

GWELEDIGAETH, CENHADAETH & BWRIADAU
THEATR Y TORCH
Gweledigaeth

Creu …. Ymgysylltu .… Ysbrydoli …. Diddanu
Datganiad Cenhadaeth
Mae Cwmni Theatr y Torch yn ymgysylltu, yn ysbrydoli, yn diddanu ac yn herio ein
cynulleidfaoedd gyda rhaglen waith fywiog sy'n dathlu grym hanfodol perfformiad byw i
hyrwyddo newid cymdeithasol a phersonol.
Trwy ein rhaglen addysg, ymgysylltu â'r gymuned a gwirfoddoli rydym yn cymryd rhan
weithredol mewn hyrwyddo celfyddydau a diwylliant ar draws Sir Benfro, Cymru a thu hwnt.

Bwriad Un - Creu
Credwn fod creu amgylchedd gwaith sy'n annog cydweithio a chreadigrwydd yn galluogi
artistiaid a staff i fod yn gwbl hunan-fynegiannol. Mae creadigrwydd ac arloesedd yn cael eu
gwerthfawrogi ym mhob agwedd ar ein sefydliad.
Byddwn yn parhau i gryfhau ein rôl arweinyddiaeth yng nghymuned gelfyddydau Sir Benfro
ac yn gwella ein henw da fel sir o greadigrwydd trwy ffurfio partneriaethau a
chydweithrediadau gyda lleoliadau a disgyblaethau celfyddydol eraill.
Byddwn yn cynnal ein cyfamod fel sefydliad dielw drwy fod yn stiwardiaid dibynadwy o'r
ymddiriedolaeth gyhoeddus a'r adnoddau a ddarperir i ni gan ein cyrff ariannu. Byddwn bob
amser yn gweithredu mewn modd ariannol cyfrifol wrth ymdrechu i gynyddu incwm
hunangynhaliol trwy ffyrdd creadigol ac arloesol.

Bwriad 2 - Ymgysylltu
Ceisiwn feithrin parch a gwerthfawrogiad o'r celfyddydau perfformio gan bawb trwy
gyfathrebu ar y lefel uchaf o ragoriaeth a chan ddefnyddio cryfder amrywiaeth a
thraddodiadau ein cymuned.
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Ceisiwn ehangu ein cynulleidfaoedd drwy'r dewisiadau rhaglennu a wnawn, trwy gadw
prisiau tocynnau mor frwd â phosibl a thrwy wneud ein huchelgais yn amlwg, yn heriol ac yn
hygyrch.
Datblygwn bolisïau a fydd yn cefnogi'r sectorau mwyaf bregus a difreintiedig o gymdeithas
gyda'u hymgysylltiad, a’r hyn y maent yn elwa o'r celfyddydau.

Bwriad 3 - Ysbrydoli
Credwn mewn cynnig rhaglenni addysgol celfyddydol sy'n gynhwysol ac sy'n hyrwyddo
dysgu gydol oes i gymuned amrywiol, sy'n cwmpasu pob oedran a chefndir. Rydym wedi
ymrwymo i hyfforddi a chefnogi gweithwyr proffesiynol y celfyddydau yn y dyfodol gyda
phwyslais ar wella ein partneriaethau gyda sefydliadau hyfforddiant.
Darparwn anogaeth ar gyfer pob lefel o gyfranogiad gwirfoddolwyr a chydnabyddwn bod y
cyfraniadau hyn yn hanfodol i lwyddiant Theatr y Torch. Rydym hefyd yn ceisio darparu
amgylchedd cefnogol i gwmnïau amatur, lle mae croeso i bawb waeth beth yw eu sgiliau, eu
gallu neu eu cefndir ac i dderbyn y gwerthfawrogiad y mae eu hymdrechion yn eu haeddu.

Bwriad 4 - Diddanu
Byddwn yn rhaglennu i'r safonau uchaf trwy ddenu'r cynyrchiadau, y ffilmiau a'r artistiaid
gorau sydd ar gael i ni.
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HANES THEATR Y TORCH AC ABERDAUGLEDDAU
Sefydlwyd Theatr y Torch ym 1977 ac mae'n un o ddim ond tair theatr cynhyrchu yng
Nghymru sydd wedi'u lleoli ochr yn ochr â Sherman Cymru Caerdydd a Clwyd Theatr Cymru.
Mae'n cynnwys Prif Dŷ 300 sedd, Theatr Stiwdio 102 sedd, oriel gelf bwrpasol, cyfleusterau
bar a chaffi deniadol - Caffi Torch. Yn 2007, cafodd y lleoliad brosiect trawsnewid ac
adnewyddu mawr i greu lle hygyrch, cyfforddus a deniadol i fwynhau adloniant a'r
celfyddydau, ynghyd â thechnoleg sinema ddigidol o'r radd flaenaf gyda galluoedd 3D. Mae
Theatr y Torch yn cynnig dros 1,300 o sioeau, ffilmiau, arddangosfeydd celf a darllediadau
byw yn flynyddol i gynulleidfaoedd dros 70,000.
Mae cynyrchiadau clodwiw Cwmni Theatr y Torch, sy'n cynnwys sioe Nadolig blynyddol, a
chânt eu cyfarwyddo gan Peter Doran y Cyfarwyddwr Artistig ac maent wedi cynnwys Grav,
One Man, Two Guvnors, The Wood, One Flew Over the Cuckoo's Nest, The Turn of the Screw,
The Hired Man, Neville's Island, Oh Hello!, The Little Shop of Horrors ac An Inspector Calls. Yn
2015, roedd Cwmni Cynhyrchu Theatr y Torch yn enillwyr dwbl Gwobr Laurel am ei
gynyrchiadau allan o Grav ac Oh Hello! yng Ngŵyl y Fringe yng Nghaeredin. Gwelodd 2017 y
Cyfarwyddwr Artistig Peter Doran yn ennill Gwobr y Cyfarwyddwr Gorau yng Ngwobrau
Theatr Cymru flynyddol am y cynhyrchiad dwyieithog Belonging / Perthyn (Re-Live ar y cyd â
Chapter).
Mae Theatr y Torch hefyd yn rhedeg Sinema Machlud (Sunset Cinema) a digwyddiad sinema
awyr agored a gynhelir drwy gydol yr haf mewn dros 25 o leoliadau ar draws Sir Benfro a Sir
Gâr. Mae'r sgriniadau wedi'u lleoli mewn ardaloedd eiconig a chânt eu mynychu gan 1000 o
gwsmeriaid, trigolion lleol a thwristiaid a ddaw i'r rhanbarth.
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Wedi'i lleoli yn hen dref bysgota Aberdaugleddau, Sir Benfro, de orllewin Cymru, mae Theatr
y Torch yn adeilad eiconig yn y nenlinell leol. Ar ôl cael ei henw yn wreiddiol o'r cysylltiadau
â'r diwydiant olew a nwy, mae'r fflam yn logo'r Torch yn dathlu hanes diwydiannol cryf
Aberdaugleddau a'r rhanbarth cyfagos.
Heddiw, mae'r Torch yn cyflogi 14 aelod o staff parhaol llawn-amser, 11 o staff parhaol
rhan-amser, nifer o staff achlysurol ac mae ganddi grŵp anhygoel o dros 70 o wirfoddolwyr
sy'n cynorthwyo o gwmpas yr adeilad.
Mae gan Aberdaugleddau boblogaeth o 13,000 ac mae'n un o'r trefi mwyaf yn Ne-orllewin
Cymru. Wedi'i datblygu fel tref morfila ar ddiwedd yr 17eg ganrif ac oherwydd ei safle, yn
eistedd ar lannau'r aber mwyaf yng Nghymru, ac yn un o'r porthladdoedd naturiol dyfnaf yn
y byd, mae ei hanes wedi'i chysylltu'n gadarn â'r môr.
Heddiw, mae gan y dref farina a Stryd Fawr fywiog ac amrywiaeth o atyniadau gan gynnwys
amgueddfa, ale fowlio a chanolfan hamdden.

Cwmni cyfyngedig sydd â statws elusennol yw Theatr y Torch. Mae'n theatr a ariennir yn
gyhoeddus gyda chefnogaeth oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, y Loteri Genedlaethol a
Llywodraeth Cymru.
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